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KURÉREN
udgives af
ÅKUR, Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets
foreninger og institutioner.
REDAKTØR
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 29 29 13 52
hansfaarup@gmail.com
KIRKESTOF
Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3
Tlf: 66 11 05 40, lgr@km.dk
ANNONCER
Henrik Gram, Åløkkevænget 16
Tlf: 53 65 07 38
KASSERER
Frank Lindegaard Nielsen
franklindegaard@gmail.com
SKRIV TIL BLADET
Tjek deadline for næste nummer.
Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto
på cd eller papir. Eller maile til:
Kureren@aaloekkekvarteret.dk

Åløkke vil hjælpe rådmands trafikgruppe
By- og kulturrådmand
Jane Jegind har nedsat en
ny trafikgruppe, der skal
sikre bedre trafikløsninger i
Odense.
Gruppen skal give viden, observationer
og forslag fra trafikkens brugere videre
til forvaltningen, så der bliver skabt gode
og meningsfulde løsninger, mens byen er
under ombygning i disse år.
Trafikgruppen skal mødes en gang
i kvartalet og består blandt andet af
repræsentanter for erhverv og transport,

cyklister, bilister og fodgængere, ældre
og handicappede, Cityforeningen og
Byforeningen.
Åløkkekvarterets Grundejerforening
synes, der er lidt for stor vægtning af erhvervsliv og interessegrupper i sammensætningen af trafikgruppen. Vi savner
repræsentanter for dem, der bor her, hvor
trafikken foregår, altså byens borgere.
Det har vi skrevet til rådmanden og
samtidig tilbudt hende, at Åløkkekvarteret gerne vil stille med repræsentanter i
trafikgruppen. Myhr/Faarup

Næste nummer udkommer 4. marts

Deadline: 19. februar
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden.

OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.

Hvis du har et arrangement, næste år, der skal foromtales i Kuréren, kan
du allerede nu få et overblik over, hvornår du skal sende tekst og billeder til:
kureren@aaloekkekvarteret.dk. Her er udgivelsesdage og deadlines for 2017.

FORSIDE: Anita Bjertrup Hennild ledsages af domprovst Regina
Ljung ved sin første prædiken i
Hans Tausens Kirke. Foto: Lauge
Vestergaard.

Nr. 3 udkommer 4. marts
Deadline: 19. februar
Nr. 4 udkommer 1. april
Deadline: 18. marts
Nr. 5 udkommer 6. maj
Deadline: 22. april
Nr. 6 udkommer 3. juni
Deadline: 21. maj

TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Nr. 7 udkommer 2. september
Deadline: 20. august
Nr. 8 udkommer 7. oktober
Deadline: 17. september
Nr. 9 udkommer 4. november
Deadline: 22. oktober
Nr. 10 udkommer 2. december
Deadline: 19. november

Udkommer ikke i juli og august

tandproteser med livskvalitet

Odense C · Pakhusgården

V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej 13 - 5000 Odense C
Rugårdsvej 103 B
Telefon
91 22
- Mobil
Tlf.6566
165091
6140 42 71 75

VVS & BLIK

www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
Aarup · Søndergade 2

43og 22
Brug tiden på det,Tlf.
du synes64
er sjovt,
lad os00
tage os af dine vinduer. Vi sørger
for, at du jævnligt får pudset dine vinduer!!

Blikkenslageraut.
aut VVS
Blikkenslager
VVS -- installatør
installatør

5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk

Rugårdsvej 37
37 5000
5000Odense
OdenseCC
Rugårdsvej
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
10 55 04
Tlf. 66 13 55 03 Biltlf.22
40165403

Erhverv og privat
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Tusindvis af indsamlere går hvert år
på gaden til fordel for Folkekirkens
Nødhjælps arbejde. I 2016 blev der
samlet 12 millioner kroner til mennesker i nød. Foto: Mikkel Østergaard

Meld dig som
indsamler
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat en solcelledrevet vandpumpe, så disse kvinder i Malawi nu har nidoblet deres høst af blandt andet tomater,
kartofler og løg. Overskuddet fra markedssalget går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene. Foto: Lasse Mejlvang

Del din søndag med
verdens mest udsatte
Søndag den 12. marts håber Hans Tausens Kirke at sende så mange frivillige
indsamlere på gaden, at alle i sognet
får mulighed for at give verdens mest
udsatte mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og
massive flygtningestrømme er begrebet
næstekærlighed ofte
oppe at vende. Ideen
om at tage sig af sin
næste, både naboen og
den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom.
Vi kender den blandt andet fra lignelsen
om den barmhjertige samaritaner fra
Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin
næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling
i 2017.
Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at
redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er
en fisk, og vores måde at arbejde på lyder
helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp
skaffer ikke kun en sulten mand en fisk,

men også en fiskestang og retten til at
fiske i søen, han bor ved.”
I al vores arbejde indgår ”hjælp til
selvhjælp2, så projekterne bærer sig
selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor
hjælpen når ud, ser vi store forandringer
for mennesker, der bliver i stand til selv
at forme deres fremtid - og altid efter
en omhyggelig udregning af, hvordan
pengene rækker længst. Det gør de for
eksempel sådan:
Sæt kryds ved 12. marts
Når landbrugsproduktionen får et løft,
er der mad nok og overskud til at sælge
eller spare op.
Når levestandarden stiger, kommer
børnene i skole og øger chancen for at få
en uddannelse.
Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved
tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet
for at migrere.
Med uddannelse bliver det nemmere at
kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed
og tænke i ansvarlig produktion.
Sæt allerede nu kryds ved datoen 12.
marts 2017.
		  Hans Tausens Kirke
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En forudsætning for
at få et godt indsamlingsresultat er, at der
er mange indsamlere.
Derfor opfordrer vi
alle til at melde sig.
Det kan ske til Lauge
Vestergaard, tlf. 22 18 88 61, e-mail:
lauge.vestergaard@nalnet.dk.
Indsamlingen foregår i tidsrummet 11.30-13.30 med start fra Hans
Tausens Kirke. Der bliver sat mad,
drikkevarer, frugt og lidt lækkert
frem, så man kan forsyne sig før og
efter gåturen.
Børn går sammen to og to, og børn
kan jo også tage deres forældre med.

Køb, byt og sælg
i facebook-gruppe
”Åløkke - køb, salg og byt” er navnet
på en ny facebook-gruppe, som er en
markedsplads for alle os i Åløkkekvarteret. Her kan du forsøge at sælge
dine stole, eller spørge om nogen i
nærheden har lige de to gafler, du
mangler i et stel. Du kan prøve at
bytte en cykel for plæneklipper eller
måske give nogle møbler væk.
Gruppen er kun for folk i Åløkkekvarteret. Det vil sige alle, der bor i
en husstand, som modtager Kuréren.
Eneste forudsætning er, at du er på
facebook. Med en smartphone kan
du scanne dette link
og komme direkte
ind på Åløkke - køb,
salg og bytte. God
fornøjelse.

Hans Faarup

www.åløkkekvarteret.dk

Hold kæft....
O

IOLI

S

PIZZA TAKE AWAY

Rugårdsvej 103 . 5000 Odense C
M: info@boffa.dk . T: 66 12 16 12
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VELKOMMEN Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

kl.14 og fulgt til kirken af Ditte, kirkens kirke-og kulturmedarbejder, som
sammen med Anita, kirkens præst, står
for forløbet. Vi spiser lidt brød og frugt
sammen og hygger os med snak og gode
historier. Du får en god bog, som vi skal
kigge og tegne i, og du får mulighed
for at komme ind i kirken og se, røre og
spørge til alt mellem himmel og jord.
Vi glæder os til at se dig.
Tilmelding kan ske på mail til: dittehtk@yahoo.dk Tlf.:23205572.
Oplys barnets for- og efternavn, samt
forælders fulde navn, adresse, tlf.nr. og
mailadresse. Tilmeldingsfrist er torsdag
den 9. februar.

Anita Bjertrup Hennild

Kirken kan virke
som et fremmed
sted, hvis du ikke
har fået forklaret, hvorfor vi gør som vi
gør. Der er gamle ord i salmerne, særlige
ritualer og præsten går i mærkeligt tøj.
Der er mange ting i kristendommen, som
er svære at forstå.
Som juniorkonfirmand i Hans Tausens Kirke kan du stille lige så mange
spørgsmål, som du vil. Og naturligvis får
du også et svar.
Du bliver hentet ved Åløkkeskolen

O

KONTINGENT
225 kroner årligt pr. husstand, både
ejere og lejere kan blive medlemmer. Meld dig ind på mail:
alexanderdanker@hotmail.com

Invitation til alle 3. klasser. Otte fredage kl.14.00–15.30. Opstart fredag den
24. februar i Hans Tausens Kirke.

SS

SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6

Bliv juniorkonfirmand

RO

Stephan Brandt
Dronning Olgas Vej 4
Henrik Kjær Larsen
Prins Valdemars Vej 14
Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39

Lørdag den 1. april afholdes der Rock
Café i Døveforeningens festlokaler på
Abigaelsvej 12.
Rock Cafeen starter med middag kl.
19, hvorefter lokale musikere spiller fed
rock musik, som de har øvet i kælderen
på Johannevej i den mørke vinter.

A

Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
hansfaarup@gmail.com

Billetterne koster 175 kr. Øl, vand og
vin kan købes til rimelige priser.
Dansebilletter kan købes for 50 kr., og
så er der adgang fra kl. 21, hvor koncerten starter.
Billetterne kan købes fra 1. marts ved
henvendelse til Kuddi på tlf. 21487910.
Dørene åbnes kl. 18.

Kuddi Henriksen

SAL

Kasserer: Alexander Danker
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com

Rock Café lørdag den 1. april kl. 1802. Og nu et nyt sted.

OLIVME
E

Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2

Så er der Rock Café

AMARE

BESTYRELSEN
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk

Ny præst i kirken

22. februar holdt Anita Bjertrup Hennild sin første prædiken i Hans Tausens Kirke.Taler var menighedsrådsformand Karen Maigaard, Laila Groes og Anita selv. Præsten der førte Anita ind var domprovst Regina Ljung. Gaven, der pakkes ud sammen med
Anitas datter Carmen, er en gave fra menighedsrådet og er krukker udført af Ida Holm Mortensen, der også har lavet kunsten på
den nyeste bygning og duerne i gulvet ved indgangen til kirken. Tekst og foto: Lauge Vestergaard
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Program for Midlife 2017
Her er programmet for Midlife 2017.
Der kan dog senere komme ændringer
og tilføjelser.
Midlife er en forening for folk, der står
midt i livet og har lyst til oplevelser af
kulturel og naturmæssig karakter sammen med andre mennesker i Åløkkekvarteret. Vi besøger også de virksomheder
og institutioner, der ligger i nærheden.
Det koster 100 kroner pr. person om
året at være medlem af Midlife, og for
at blive medlem skal du lægge 100
kroner pr. person i en kuvert sammen
med navne, adresse, mobilnummer og
e-mailadresse og aflevere kuverten i
postkassen hos Ingelise Bagge, Prins Valdemars Vej 8, så vil du i god tid før hvert
arrangement få en e-mail med nærmere
oplysninger. Er du allerede medlem, og
du ikke har ændret adresse osv kan du
overføre pengene til vores konto 5384
0503495. Husk at skrive, hvem du er.
Marts:

Rundvisning i Odeon
Odenses nye musikhus åbner først 1.
marts, og det har endnu ikke været
muligt at booke en dato til en rundvisning. Men selvfølgelig skal Midlife være
nogen af de første, der ser huset. Egenbetalingen afhænger af, hvor mange vi
bliver. I hører nærmere.

Irsk mad, irsk musik
To friske fyre, Gerry and Gerry, har sagt
ja til at arrangere en irsk aften for Midlife. Maden bliver traditionel irsk, og vi
vil blive underholdt af irsk musik. Et par
af Midlifes mandlige medlemmer kender
Gerry and Gerry fra en madklub for
mænd, der holder til på Hunderupskolen
i køkkenet. Datoen kendes endnu ikke,
men vi håber det bliver i marts eller april.
April:

Erhvervsakademi Lillebælt
I det gamle Wittenborg. Der er ikke
endelig dato i skrivende stund. Dette
skyldes, at der arbejdes på at finde en,
der har været med i byggeprocesses
og kan fortælle om den. Hvis ikke det
lykkes at finde en, vil Eva vise os rundt,
men så bliver det uden historien om
byggeprocessen.
Maj:

Odense Glaspusteri

Fra en tur på Odense Å med Midlife. Foto Ole Østerby
På havnen er der lige nu ved at starte en
ny spændende virksomhed. Et glaspusteri, som ønsker at fungere som en
social-økonomisk virksomhed. Christian
Frederiksen vil fortælle om ideen bag og
opstarten på virksomheden. Glaspuster
Søren Højmark vil vise os glaspusterhåndværket og vi vil efterfølgende få
mulighed for at købe de fremstillede produkter. Datoen for arrangementet kendes
endnu ikke, da virksomheden i skrivende
stund fortsat er i opstartsfasen.

jer. Det bliver sjovt.

Besøg på Odense Travbane
Vi mødes på travbanen fredag den 30.
juni klokken 15.15. Vi får lidt hjælp til
at finde ud af totalisatorsystemet, og så
det ellers med at spille og lade sig rive
med af spændingen. Det er rimelig billigt
at spille. Man kan spille for 10 eller 12
kroner men også for meget større beløb.
Der er nyt løb hver 20. minut.
September:

Tarup-Davinde Grusgrav
Besøget er tirsdag den 30. maj klokken 16. Isabel Ebbesen vil fortælle om,
hvordan området er dannet i istiden, og
vise os, hvordan man har genoprettet
naturen efter at man har gravet grus i
området. Efter at have set stenmuseet,
skal vi vandre en tur i den smukke natur
(3-5 kilometer). Ved stenmuseet er der
borde og bænke, hvor vi kan nyde vores
medbragte mad efter turen.

Weekendtur til Horsens
Fængsel og Hjarnø

Juni:

9. og 10. september. Vi skal besøge Hjarnø og en tur rundt med en naturvejleder.
106 mennesker bor der på øen i dag.
Udover den flotte natur byder øen på et
fredet areal med 10 skibssætninger fra
vikingetiden.Overnatning er i cellerne på
sygeafdelingen i det gamle statsfængsel
i Horsens. Vi har reserveret 10 dobbeltværelser. Vi har bestilt en rundvisning i
fængslet dagen efter.

Bueskydning

Oktober:

Onsdag den 7. juni klokken 17 er der
mulighed for at træne sigtekornet. Vi har
købt et arrangement hos Odense Bueskytteklub på Åløkke Allé. Alle kan være
med. Buerne er speciallavede, så almindelige mennesker kan bruge dem. Hver
skytte får 30 pile, og efter seancen er der
uddeling af guld-, sølv- og bronzemedal-
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Odense Banankompagni
Vi besøger banankompagniet på Grønløkkevej onsdag den 11. oktober. Poulsen
og Finsen har modnet bananer siden
1952 og modner 7500 tons om året
– eller svarende til godt 40 millioner
bananer.

Grundejerforeningen
har en ledig plads
I år er tre bestyrelsesmedlemmer og
to suppleanter på valg ved generalforsamlingen i Åløkkekvarterets Grundejerforening.
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 15.
marts kl. 19 på Åløkkeskolen. Mødet plejer at
vare to timer. Grundejerforeningen giver øl, vand og kaffe. Alle i
kvarteret kan deltage, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret.
Både grundejere og lejere kan blive medlem eller stille op til bestyrelsesvalg.
Det er helt frivilligt, om man vil melde
sig ind i grundejerforeningen, i modsætning til de kvarterer, hvor der er tvungent medlemskab af en grundejer- eller
beboerforening.

En af sidste års opgaver for grundejerforeningen var at hjælpe skolen med
at samle penge ind til køb af nye stole.
Foto: Kuréren

U-landsforeningen Svalerne
Foreningens formål
Foreningens formål er at arbejde med
sager, der kan være til fælles gavn for
området, dets beboere samt miljøet. Alle,
der bor i en husstand, som modtager
Kuréren, kan blive medlemmer.
Det koster kun 225 kroner om året at
melde sig ind i Odenses ældste frivillige
grundejerforening.
Årets valg
Der er syv bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år. I
år er følgende på valg: Marlene Kjeldsen
(Ny Kongevej), Henrik Kjær Larsen
(Prins Valdemars Vej) og Alexander Danker (Johannevej). De genopstiller alle tre.
De to suppleanter er på valg hvert år.
Siden sidst har Sebastian Riber (Dron-

ning Olgas Vej) trukket sig, så Martin
Rasmussen (Steenbachsvej) er enlig
suppleant. Han genopstiller, og vi opfordrer beboere, der har lyst til at deltage i
arbejdet, til at stille op til valg, så vi kan
få fyldt den ledige plads.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Fastsættelse af årskontingent
7. Eventuelt
Forslag til dagsordenen skal være formand Carsten Myhr i hænde senest otte
dage før generalforsamlingen.

Hans Faarup, sekretær i bestyrelsen

Gud og spaghetti
Kom til Gud og
spaghetti torsdag
den 9. marts kl.
17-18.30 i Hans
Tausens Kirke.
Gudstjenesten er
specielt henvendt
til børn fra 4 til
8 år, men alle er
hjertelig velkommen. Gudstjenesten er kort, max 30–35 minutter
og genkendelig fra gang til gang. De
har fokus på bibelens skatkiste af
gode fortællinger og vi synger salmer,
som er forståelige for børn. Spirekoret synger for os den 9. marts. Efter
gudstjenesten serveres hjemmelavet
kødsovs og spaghetti og lidt grønt.
Maden er gratis for børn og koster 30
kr. for voksne.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men
du må meget gerne tilmelde dig til
lgr@km.dk. Laila Groes

Fastelavn i kirken
Børnegudstjeneste og tøndeslagning
Søndag den 26. februar kl. 14 i Hans
Tausens Kirke.
Kom til en sjov og hyggelig børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, hvor vi skal finde ud af,
hvem der bliver årets kattekonge og
kattedronning. Vi håber, alle kommer
udklædt.
Der vil være fastelavnsboller, kakao
og saftevand til alle, samt præmier til
de bedst udklædte børn. Vi ses til en
hyggelig eftermiddag.

Anita Hennild

IT Support

U-landsforeningen Svalerne

U-landsforeningen Svalerne

- til privat og erhverv
 Virusfjernelse
 Computersalg
 Netværk

Genbrugsbutik

Ørstedsgade 20, Odense C
Åbent onsdage kl 15-18 og lørdage kl. 10-14
Genbrugsbutik

Ørstedsgade 20, Odense C
Åbent onsdage kl 15-18 og lørdage kl. 10-14

66
11
68
57
Åløkke Alle 10 - 5000 Odense C

Man-Torsdag: 8:00-16:30 – Fredag: 8:00 – 14:00

-landsforeningen Svalerne Støtter små lokale organisationer I 7
angladesh og Sydindien, som Arbejder på at ændre hverdagen For de
U-landsforeningen Svalerne Støtter små lokale organisationer I
Bangladesh og Sydindien, som Arbejder på at ændre hverdagen For de
fattige og udstødte.

 PC værksted
 Kvalitetskabler
 Webdesign

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
februar og marts
Søndag 5. februar kl. 17
Kyndelmisse musikgudstjeneste.
Matt. 17,1-9; lignelsen om en mand,
der såede god sæd i sin mark. Se omtale i bladet. Ved Laila Groes.
Lørdag 11. februar kl. 11
Dåbsgudstjeneste. Ved Laila Groes.
Søndag 12. februar kl. 10.30
Septuagesima søndag. Matt. 20.1-16;
Himmeriget ligner en vingårdsejer.
Efter gudstjenesten bydes der på
hjemmelavet suppe med kødboller og
urter samt oksekød med peberrodssovs. Pris for maden er 30 kroner.
Ved Laila Groes
Søndag 19. februar kl. 10.30
Seksagesima søndag. Markus 4,1-20;
Lignelsen om sædemanden, der gik ud
for at så. Ved Laila Groes.
Søndag 26. februar kl. 14
Fastelavn. Matt. 3.13-17; Jesu dåb.
Børne-familie-gudstjeneste med
tøndeslagning og fastelavnsboller og
kakao. Se omtale i bladet.
Ved Anita Hennild
Søndag 5. marts kl. 10.30
Første søndag i fasten. Matt. 4,1-11;
Jesu fristelse i ørkenen.
Prædikant: Laila Groes

3.B opførte krybbespil i kirken
”Et barn er født os under en stjerne –
det husker vi på og øver os gerne!”
I samarbejde med Åløkkeskolens 3.B og
deres lærer opførtes der krybbespil i kirken 20. og 21. december. Det var en stor
glæde igen at være en del af en travl og
livfuld uge op til jul, hvor børn, frivillige,
lærere, instruktører og kirkens personale
arbejdede sammen om at få forestillingen
om Jesu fødsel klar til opførelse.
Børnene arbejdede med forestillingen
fra tirsdag den 14. december. Morgenen
startede ofte med små lege og øvelser, og børneteaterinstruktøren Preben
Birkeholm arbejdede med børnene på
gulvet og på scenen med replikindlæring,
bevægelse og udtryk. Dagene var også
præget af megen sang og stemmetræning, idet der blev arbejdet en del med
kor- og solosang, tydelig tekstudtale og
haremsdans. Der blev også indstuderet
mange sange og arbejdet med dansetrin –

Torsdag 9. marts kl. 17-18.30
Gud og spaghetti. Børnegudstjeneste.
Spirekoret synger ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten serveres der
spaghetti og kødsovs. Børn gratis,
voksne 30 kroner for maden.
Ved Laila Groes
Søndag 12. marts kl. 10.30
Anden søndag i fasten. Matt. 15.2128; Jesus og den kanaanæiske kvinde
Ved Laila Groes
Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag 1. marts kl. 10. Først kaffe og
kage og kl. 10.30 gudstjeneste.
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og bevægelse. Kirkens trofaste frivillige
arbejdede på højtryk med at få kostumer
og rekvisitter tilpasset de rette størrelser
og bragt i orden. Børnene fik også mulighed for frisk luft og tegne – pauser i løbet
af dagen og lidt godt at spise.
Der blev afholdt generalprøve for
børnenes familier og øvrige interesserede
kl. 19 den 20. december, og efter forestillingen var der mulighed for at hilse på
skuespillerne og de øvrige medvirkende i
våbenhuset.
Den næste dag strømmede det ind med
børn og voksne fra Åløkkeskolen til de
to forestillinger, der hvert år danner rammen om skolens juleafslutning. Vi kunne
derefter ønske hinanden en glædelig jul.
Ditte Hassing
Kirke- og kulturmedarbejder

Kyndelmisse og musikgudstjeneste
Søndag 5. februar kl. 17. Gæstemusiker: Cellist Katarina Altino, som bor i
vores kvarter.
Vi skal blandt andet høre J.S. Bachs
”Air” og ”Sarabande” fra ”Suite nr. 3”.
Når det er kyndelmisse, er vi midtvejs i
vinteren. Vi kender dagens navn – som
egentlig betyder lysgudstjeneste – fra
vores vintersange: ”kyndelmisse slår sin
knude”, og ”nu kom kjørmes Knud”.
Dagen kaldes også Marias renselsesdag og har fået sin religiøse betydning
fra historien om jomfru Maria, der 40
dage efter Jesu fødsel tog ham med i
templet. I templet møder Maria den
gamle mand Simeon. Han kalder Jesus
for et lys til åbenbaring for alle, og derfor
fejrer vi kyndelmisse med at tænde lys.
I gudstjenesten vil der være fokus på
lys, sange og musik og ord kredserom
lyset – lyset vi ikke kan leve foruden.

Laila Groes

og Karolina Bogus

Katarina Altino, som bor på Åløkke
Allé, optræder i Hans Tausens Kirke.

Onsdagscaféen i de næste uger
8. februar

Ecuador og Galapagos
Et billedforedrag ved Vibeke og John
Mikkelsen, Odense. De har været, hvor
Darwin var og udviklede sin teori om arternes oprindelse. Et spændende foredrag
om sidste efterårstur til Ecuador, Amazonas og Darwins Galapagos.
15. februar

Dengang vi drog afsted
En vandretur gennem grænselandet.
Billeder, sang og fortælling ved Mette
og Poul Nørup, Esbjerg, som tager os
med på en ”vandretur”. I forbindelse
med foredraget skal vi synge, se billeder og høre fortællinger om egnen og
nationalfølelse.
22. februar

Unge gamle eller gamle unge
Et musikalsk caueri over det at blive
gammel, men ikke have lyst til at være
gammel med skuespiller Agnethe Bjørn
og pianist Lisbeth Sylvest.
1. marts

På eventyr ved Yukon River
Eventyrer og foredragsholder Erik B.

Jørgensen og hans kæreste padlede sommeren 2016 igennem hele Yukon River.
Et fantastisk eventyr. Erik B. Jørgensen
fortæller om deres unikke ekspidition.

i 2006 Danish Music Award og i 2013 en
ærespris i traditionsmusik.
22. marts

40 år i luften

8. marts

Hospitalsskibet Jutlandia
Søren Flott fortæller og viser lysbilleder
fra skibet Jutlandia, det danske hospitalsskib, som blev brugt til humanitær hjælp
til under Koreakrigen.
15. marts

Fra Thy til
Christiania
Musikalske
fortællinger med
Mette Kathrine
Jensen Aarhus,
som er fortæller,
rigsspillemand og
komponist. Hun
er uddannet på det
Fynske Musikkonservatorium,
turnerer på folkemusikfestivaller
rundt omkring i
verden og modtog
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Pilot Vagn Hansen, Otterup, fortæller
om sit liv som luftkaptajn med 40 års
oplevelser i bagagen. Foredraget ledsages
af cirka 60 billeder fra hans forskellige
opgaver.

Henvendelse
til kirken

Månedens salme

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
NÅR MAN FÅR ET BARN
Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre
normalt ikke skal foretage sig noget,
før barnet skal have et navn. For ugifte
forældre gælder det, at faderskabet skal
registreres hurtigst muligt på www.borger.dk eller ved udfyldelse af en Ansvarsog Omsorgserklæring, som kirkekontoret
kan sende til moderen.
DÅB: Henvendelse til sognepræsten
NAVNGIVELSE UDEN DÅB
Kan ske via www.borger.dk. Eller ved
henvendelse til kirkekontoret.
NAVNEÆNDRING
Kan ske via www.borger.dk. Eller ved
henvendelse til kirkekontoret.
BRYLLUP
Dato for vielse aftales med præsten.
Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1). Her
udstedes prøvelsesattest. Husk dåbsattest.
Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres
hos sognepræst, og her aftales nærmere.
DØDSFALD: Aftale om begravelse sker
ved henvendelse til sognepræsten - som
regel via en bedemand, der også ordner
de praktiske ting.
PRÆSTEN: Er en personlig præst for
hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet.
Det betyder, at hun med sin tavshedspligt
og sin neutralitet står til rådighed for alle
sognets beboere.
SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Usynlige, som ingen kan beskrive
Caroline Borello Lerche 2008

Her husker jeg, vi skabtes i din lighed
Usynlige, som ingen kan beskrive,
med skaberevne, dømmekraft og frihed.
som holder alt det levende i live,
I rummet følger alting faste baner.
som giver os krop
Kun vi kan standse op
og kræfter, sind og sanser,
med vilje sige stop
vi ber dig hver især:
og ændre vaner.
Kom du os nu så nær,
På Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
at tiden standser!måske vejtræer. Denne række
Du gjorde
osertilfotograferet
skaberværkets
krone.
af bump
på Langelinie.
Foto: K
En kvindes søn fik sæde på din trone.
I tid og rum er alt, hvad vi kan fatte,
du lagde klodens liv i vore hænder.
det enkle og det dybe, sammensatte.
Så lyt til bøn og gråd
Men du er overalt og under tiden.
og giv os gode råd,
På jorden står jeg stum
før jorden brænder.
og svimmel i dit rum
med al min viden.
Usynlige, dit solskinsvæsen ser jeg
i Jesu liv og død, og derfor ber jeg:
I mælkevejsgalaksen er planeten
Tag mod min sang,
en prik så lille, at man knap kan se den. gør brug af mine sanser!
Galaksen selv er en blandt millioner.
Og vær min sol, min Gud,
Hvem husker da på mig?
når rummets lys går ud.
hvad er da vi for dig,
og tiden standser.
vi jordpersoner.
På Johannevej er der vejtræer
forvejen,
og den er
ikkeogså2008
bred. Så en løsn
HansiAnker
Jørgensen
1990
være almindelige bump som dette på Tarupgårdsvej. Foto: Kuréren

finde ud af, hvor mange, der vi
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
med til at betale. Samt hvad pr
mere flere vækster.
Men alt dette er endnu kun bumpudfald bliver for hver husstand.
valgets
tanker.
Beboerne
skal
inddrages
I løbet af 2017 har vi fire
Torsdag 16. marts kl. 19 Så engang i foråret husstands
i
arbejdet,
når
vi
har noget konkret at
vi en skrivelse til beboerne på
filmaftener i kirken.
forholde sig til. Luther
gader. Heri vil vi spørge om jer
I 2017 fejrer vi 500-året for Martin
og viljeLuthers
til at betale. Det kunne
De film,
ophængning
af
95
teser
på
kirkedøren
iflertal
Wittenat
et
stort
mener, det er e
Hvad
sker
der
nu?
der vises,
berg.
Teserne
ledte
til
den
lutherske
reformation.
Bumpudvalget
går
nu
i
gang
med
at
idé,
og
så
standser
projektet dé
har altid noget på hjerte og
Derfor
skal vi
se
filmen
”Luther” som er baseret
tegne
planer
over
placering
af
bump
og
kommer ind på livets dilempå Luthers dramatiske liv. Instruktør: Eric TillPå bumpudval
plantebede
maer. Alle filmaftener
begyn-samt finde en samlet pris.
I hovedrollen som Luther ses Joseph Fiennes.
Carsten Myhr/Ha
der kl. 19. Først ser Herefter
vi filmenskal vi forhandle en POP-aftaDenne
aftenogerikke
der mindst
mulighed for at smage Lule
med
Odense
Kommune
og efterfølgende er der ost og
ther-øl fra Refsvindinge.
rødvin. Pris: 30 kr.

Aktivitetsudvalget

Filmaftener i kirken

t

Professionel lyd og billede

KLINIK FOR FODTERAPI

Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service
til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark.
Projektorer og lærreder
Interaktive tavler
Rumstyringssystemer
Digital skiltning

Det isner i mit hjerte og min hjerne,
hver gang jeg søger mening i det fjerne.
Men ord og kys fra dig og mine kære
kan varme sjæl og sind
og hente tanken ind
i livets sfære.

Alle
indenfor
forfodterapi,
fodterapi,
Allespecialer
specialer inden
diabetes, gigt,
gigt, bøjlebehandling
diabetes,
bøjlebehandling
og fodindlæg.
fodindlæg.
og
Tilskudsberettiget
via offentlige
den offentlige
Tilskud via den
sygesikring og Danmark. Kommunalt
sygesikring og Danmark.
tilskud via helbredstillæg.
Kommunalt tilskud via
helbredstillæg.
V/statsaut.
fodterapeuter

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

Kontakt en af vores konsulenter på telefon 70 20 29 55
for uforpligtende tilbud, eller se mere på www.avcenter.dk

Bente Frederiksen og Brian Panvig,

Pakhusgården 1B, 5000 Odense C
Pakhusgården 1 B, 5000 Odense C
v/Rugårdsvej/Åløkkekvarteret
Tlf: 29 32 32 18

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S

fina

Tlf: 29 32 32 18
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Brevduen

Plant et træ
DET FORTÆLLES, at Martin Luther engang blev spurgt,
hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. ”Jeg
ville plante et træ”, svarede han. Ingen ved, om det er rigtigt,
men historien er god.
PIET HEIN skrev i 1948 ”vers af denne verden”, der handler
om det samme:

Brevduen skrives
på skift af
medlemmerne af
menighedsrådet
ved Hans Tausens
Kirke. Denne
gang af formand
Karen Maigaard

Du skal plante et træ.
Du skal gøre én gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.
DET HAR VI tænkt os at gøre i Hans Tausens Sogn den 26.
februar 2017 – på fastelavnssøndag. Vi ved, at det skal være
et æbletræ af sorten ingridmarie, og vi ved, at der bliver
plantet mange andre æbletræer den dag.
HVORFOR nu det?
DET ER EN symbolsk handling i 500-året for reformationen.
I marts viser vi en Lutherfilm, som fortæller mere, og ellers
er der allerede gang i mange fejringer i vores stift og i hele
den reformerte verden. I Luthers by, Wittenberg, blev der for
et par år siden indrettet en Lutherhave med 500 forskellige
æbletræer. Tanken med haven er, at kristne kirker over hele
verden kan adoptere et træ og samtidig plante et træ hjemme
hos sig selv. Fyens Stift adopterede et træ i 2014, og Tine
Lindhardt, vores biskop, plantede et søstertræ den 18. april
2015. Det står ved Odense Domkirke ud mod Eventyrhaven.

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
SOGNEPRÆSTER:
Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3.
Tlf. 66 11 05 40, mail: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18. Lørdag og
andre dage efter aftale.
Anita Bjertrup Hennild, Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M. Tlf. 51 41 88
18 (kirken) og 31 40 48 34 (privat)
mail: abmo@km.dk. Træffes i kirken
på præstekontoret onsdag og fredag
kl. 12-13 og i øvrigt efter aftale.
KIRKEKONTOR: Kontordegnen
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 13.30-15.30. Henvendelse kan
også ske til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Mail: hjos@km.dk Tlf. 24 76 99 61.
Fridag mandag.

NU ER DET vores tur.

ORGANIST: Karolina Bogus,
Mail: 7783kab@km.dk
Tlf: 60 60 90 87

VI HAR BESTEMT, at det bliver fastelavnssøndag, som
rigtig mange andre sogne vil gøre det. Hvordan det bliver,
ved vi ikke helt endnu, men Anita Bjertrup Hennild, Søren
Michael Nielsen og undertegnede er gået i tænkeboks og
kommer med en plan!

KIRKE- OG
KULTURARBEJDER:
Ditte Hassing. Tlf. 23 20 55 72
Mail: 7783dih@km.dk

FØLG MED PÅ kirkens hjemmeside, hvis I vil være med.
Det kommer nok til at ske samtidigt med, at vi slår katten af
tønden!

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Røllikevej 28, 5300
Kerteminde. Mail: 7783kam@km.dk
Tlf: 24 25 75 06

Du har del i en fremtid.
For dén skal du plante et træ.

KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen, Østre Stationsvej 42, 1, Odense C. Tlf: 65 91 01 42

Dåb

Dødsfald

21. januar: Esther Maria Toftgaard,
Åløkkehaven 3
21. januar: Alva Høj Laursen, Ørstedsgade 46 2. tv.
22. januar: Ask Johannes Blirup Rasmussen, Ørstedsgade 31 2 0004

Anna Agermose Aagaard Christensen,
101 år
Lisbeth Møller Madsen, 61 år

KIRKEBIL: Ældre, svagelige og
gangebesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Ring til kirkekontoret.
Ved søndagsgudstjeneste senest fredag
kl. 13.30-15.30 på 66 12 87 04, eller
til sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk
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KUREREN
KALENDEREN

K ONCERTER F ORÅRET 2017

FEBRUAR
3: Kvinderevy - premiere
Kl. 19 på skolen
4: Kvinderevy - sidste aften
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
Kl. 19 på skolen
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
5: Kyndelmissekoncert med
Katarina Altino i kirken kl. 17.
Tirsdag den 21. marts kl. 19
8: Galapagos-foredrag i Ons- I dette nu
dagscafeéen kl. 14.30-16.30
ORGANISTEN OG VENNER
Trafikmøde
9: Fåreholderlaugets general 
forsamling i Åasen kl. 19
Basstjerne i
Kazimierz Skowronek, violin, Katarina Altino, cello og Karolina
15: Grænselandstur i Onsdags-
Høstgudstje
cafeéen kl. 14.30-16.30
Bogus, klaver spiller kammermusikværker af Barber,
22: Musicalsk causeri i Ons- 
Paderewski og Rachmaninoff.
Svar i trafikh
dagscafeéen kl. 14.30-16.30 
24: Opstart på juniorkonfirmandForedrag om

kl. 14 i kirken
26: Fastelavnsgudstjeneste i Deres hekse

kirken kl. 14

H ANS T AUSENS K IRKE

Søndag den 30. april kl. 16
RUNDT OM HANS TAUSENS KIRKE

Sidste senio


MARTS
Besøg fra U
1: Om Yukon River i Onsdags- 
Interview me
cafeéen kl. 14.30-16.30
En familiekoncert, hvor de medvirkende kor og solister har
præsten (de
8: Om Jutlandia i Onsdags
relation til kirken eller området. Et afslappet og familievenligt
cafeéen kl. 14.30-16.30
Menighedsr
9: Gud og spaghetti i kirken kl. 
arrangement for alle.
17-18.30
Dåb og døds
OBS! Fri tilmelding for optræden!
12: Årets sogneindsamling kl. 
Kvinderevy
11.30-13.30

15: Musikalske fortællinger i
Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30
Tirsdag den 16. maj kl. 19
15: Grundejergeneralforsamling
på Åløkkeskolen kl. 19
KONCERT MED DET FYNSKE KAMMERKOR
16: Filmaften: ”Luther” vises kl.
19 i kirken
Det Fynske Kammerkor, der hver tirsdag øver
vores
kirke,
Specielierfaring
med ryg,
nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
21: Forårskoncert med organisynger et program med smuk nordisk musik.
sten og venner i kirken kl. 19

Åløkkens Fysioterapi

APRIL
1: Rock Café i Døveforeningen
på Abigaelsvej kl. 18

Professionel behandling og træningsplanlægning

Tlf.: 36 89 66 66
Gratis adgang
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense C

El-Service med garanti

hos din lokale el-installatør
i Åløkkekvarteret

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

l fremtiden

Din forbindelse ti

100/20 Mbit/s
kr. 269,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

Aut. el-installatør
Martin Rasmussen
Steenbachsvej 6
5000 Odense C

NSE

E
RVIC

DØG

www.el-tekniq.dk
Martin@el-tekniq.dk

Tlf. 9395 0061

50/10 Mbit/s
kr. 219,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

25/5 Mbit/s
kr. 169,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

2/0,5 Mbit/s
kr. 99,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

Tlf.: 70 13 03 39
www.nal-medienet.dk

